
פתאל זהב
אומנים ואמנות -

70 שנות יצירה ישראלית

לאונרדו פלאזה נתניה

היום הראשון 16/12/2018
17:00 - 15:00
20:00 - 19:00
22:00 - 20:30

היום השני 17/12/2018
09:30 - 07:00
11:00 - 09:30

17:00
19:00
20:30

היום השלישי 18/12/2018
09:30 - 07:00

11:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 

הגעה והתארגנות
ארוחת ערב

הילה נבו - "יצירה ישראלית עכשווית ברפרוף לאחור על פני 
70 שנות יצירה"

העיצוב  האמנות,  שדות  דרך  העכשווית  הישראלית  היצירה 
והאפנה.

היוצרים המשמעותיים אשר במהלך 70 שנות יצירה 
הביאו את ישראל להיות מעצמה יצירתית שהיוצרים בה לוקחים 

חלק פעיל בעולם וידועים בזירה הבינלאומית.
הילה נבו - בוגרת תואר שני בתרבות הדיגיטאלית ועיצוב פנים, 
מרצה בתוכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב, מנהלת גלריה גל 

גאון, מנחת סיורים בנושא תרבות ועיצוב.

ארוחת בוקר
לאה פופר - חזון "משכית"יצירה בין מזרח למערב.

הקמת "משכית" כפתרון לקליטת העולים החדשים, וגיבוש זהות 
ואמנותית של המדינה, תוך שילוב סיפורים של  אתנית לאומית 

גדולי האומה וספור אהבתם של רות ומשה דיין.
מיוחד  וחינוך  יצירה  באמנות  שני  תואר  בעלת   - פופר  לאה 
של  מוסמכת  דרך  מורת  תל-אביב.  מאוניברסיטת  בהצטיינות 

משרד התיירות.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יואל שתרוג - תמונות מ-70 שנות ישראל בעדשת המצלמה

מסע ארץ ישראלי דרך עדשת המצלמה. מתמונות הסטוריות של 
וארועים  ישראל, לתמונות עכשוויות של מקומות אנשים  מדינת 

דרך המצלמה, מלווה בסיפורים מרתקים.
יואל שתרוג - עיתונאי, חוקר וצלם גיאוגרפי.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון ופיזור



פתאל זהב
אומנים ואמנות -

70 שנות יצירה ישראלית

לאונרדו ירושלים

היום הראשון 13/1/2019
17:00 - 15:00
20:00 - 19:00
22:00 - 20:30

היום השני 14/1/2019
09:30 - 07:00
11:00 - 09:30

17:00
19:00
20:30

היום השלישי 15/1/2019
09:30 - 07:00

11:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

הגעה והתארגנות
ארוחת ערב

הילה נבו - "יצירה ישראלית עכשווית ברפרוף לאחור על פני 
70 שנות יצירה"

העיצוב  האמנות,  שדות  דרך  העכשווית  הישראלית  היצירה 
והאפנה.

היוצרים המשמעותיים אשר במהלך 70 שנות יצירה 
הביאו את ישראל להיות מעצמה יצירתית שהיוצרים בה לוקחים 

חלק פעיל בעולם וידועים בזירה הבינלאומית.
הילה נבו - בוגרת תואר שני בתרבות הדיגיטאלית ועיצוב פנים, 
מרצה בתוכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב, מנהלת גלריה גל 

גאון, מנחת סיורים בנושא תרבות ועיצוב.

ארוחת בוקר
לאה פופר - חזון "משכית"יצירה בין מזרח למערב.

הקמת "משכית" כפתרון לקליטת העולים החדשים, וגיבוש זהות 
ואמנותית של המדינה, תוך שילוב סיפורים של  אתנית לאומית 

גדולי האומה וספור אהבתם של רות ומשה דיין.
מיוחד  וחינוך  יצירה  באמנות  שני  תואר  בעלת   - פופר  לאה 
של  מוסמכת  דרך  מורת  תל-אביב.  מאוניברסיטת  בהצטיינות 

משרד התיירות.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יואל שתרוג - תמונות מ-70 שנות ישראל בעדשת המצלמה

מסע ארץ ישראלי דרך עדשת המצלמה. מתמונות הסטוריות של 
וארועים  ישראל, לתמונות עכשוויות של מקומות אנשים  מדינת 

דרך המצלמה, מלווה בסיפורים מרתקים.
יואל שתרוג - עיתונאי, חוקר וצלם גיאוגרפי.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון ופיזור

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 



פתאל זהב
אומנים ואמנות -

70 שנות יצירה ישראלית

U בוטיק כנרת טבריה

היום הראשון 17/2/2019
17:00 - 15:00
20:00 - 19:00
22:00 - 20:30

היום השני 18/2/2019
09:30 - 07:00
11:00 - 09:30

17:00
19:00
20:30

היום השלישי 19/2/2019
09:30 - 07:00

11:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

הגעה והתארגנות
ארוחת ערב

הילה נבו - "יצירה ישראלית עכשווית ברפרוף לאחור על פני 
70 שנות יצירה"

העיצוב  האמנות,  שדות  דרך  העכשווית  הישראלית  היצירה 
והאפנה.

היוצרים המשמעותיים אשר במהלך 70 שנות יצירה 
הביאו את ישראל להיות מעצמה יצירתית שהיוצרים בה לוקחים 

חלק פעיל בעולם וידועים בזירה הבינלאומית.
הילה נבו - בוגרת תואר שני בתרבות הדיגיטאלית ועיצוב פנים, 
מרצה בתוכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב, מנהלת גלריה גל 

גאון, מנחת סיורים בנושא תרבות ועיצוב.

ארוחת בוקר
לאה פופר - חזון "משכית"יצירה בין מזרח למערב.

הקמת "משכית" כפתרון לקליטת העולים החדשים, וגיבוש זהות 
ואמנותית של המדינה, תוך שילוב סיפורים של  אתנית לאומית 

גדולי האומה וספור אהבתם של רות ומשה דיין.
מיוחד  וחינוך  יצירה  באמנות  שני  תואר  בעלת   - פופר  לאה 
של  מוסמכת  דרך  מורת  תל-אביב.  מאוניברסיטת  בהצטיינות 

משרד התיירות.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יואל שתרוג - תמונות מ-70 שנות ישראל בעדשת המצלמה

מסע ארץ ישראלי דרך עדשת המצלמה. מתמונות הסטוריות של 
וארועים  ישראל, לתמונות עכשוויות של מקומות אנשים  מדינת 

דרך המצלמה, מלווה בסיפורים מרתקים.
יואל שתרוג - עיתונאי, חוקר וצלם גיאוגרפי.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון ופיזור

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 



פתאל זהב
אומנים ואמנות -

70 שנות יצירה ישראלית

לאונרדו ארט תל אביב

היום הראשון 27/1/2019
17:00 - 15:00
20:00 - 19:00
22:00 - 20:30

היום השני 28/1/2019
09:30 - 07:00
11:00 - 09:30

17:00
19:00
20:30

היום השלישי 29/1/2019
09:30 - 07:00

11:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

הגעה והתארגנות
ארוחת ערב

הילה נבו - "יצירה ישראלית עכשווית ברפרוף לאחור על פני 
70 שנות יצירה"

העיצוב  האמנות,  שדות  דרך  העכשווית  הישראלית  היצירה 
והאפנה.

היוצרים המשמעותיים אשר במהלך 70 שנות יצירה 
הביאו את ישראל להיות מעצמה יצירתית שהיוצרים בה לוקחים 

חלק פעיל בעולם וידועים בזירה הבינלאומית.
הילה נבו - בוגרת תואר שני בתרבות הדיגיטאלית ועיצוב פנים, 
מרצה בתוכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב, מנהלת גלריה גל 

גאון, מנחת סיורים בנושא תרבות ועיצוב.

ארוחת בוקר
לאה פופר - חזון "משכית"יצירה בין מזרח למערב.

הקמת "משכית" כפתרון לקליטת העולים החדשים, וגיבוש זהות 
ואמנותית של המדינה, תוך שילוב סיפורים של  אתנית לאומית 

גדולי האומה וספור אהבתם של רות ומשה דיין.
מיוחד  וחינוך  יצירה  באמנות  שני  תואר  בעלת   - פופר  לאה 
של  מוסמכת  דרך  מורת  תל-אביב.  מאוניברסיטת  בהצטיינות 

משרד התיירות.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יואל שתרוג - תמונות מ-70 שנות ישראל בעדשת המצלמה

מסע ארץ ישראלי דרך עדשת המצלמה. מתמונות הסטוריות של 
וארועים  ישראל, לתמונות עכשוויות של מקומות אנשים  מדינת 

דרך המצלמה, מלווה בסיפורים מרתקים.
יואל שתרוג - עיתונאי, חוקר וצלם גיאוגרפי.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון ופיזור

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 


